רש־וטות

קובץ־ התקנות
כ״א באדר תשכ״א

 9במום 1961
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עמוד
ת ק נ ו ת בית ה מ ש פ ט )אגדות( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״א1961^-

.

ת ק נ ו ת החינוך )תיקון מס׳  >2תשכ״א—1961

.

.

.

ת ק נ ו ת הטיס )ועדת הקידה( ,תשכ״א—1961

,.

.

.

ת ק נ ו ת הזרעים )מכירה( )תיקון( ,תשכ״א—. 1961

,,

צו מ ם שבח מקרקעין )פטור( )מס׳  ,(4תשכ״א—1961

.

.
י
.

.

צו מס׳  137ל ש נ ת ) 1935תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—1961

צווים בדבר ה מ ר ת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
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.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק ח ל ב ( ) ת י ק ו ן ( ! ,תשכ״א—1961

.
.

.

.

.
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.

.

1171

.

,

1172

י...

1174

מדוד לשלטון מקומי
צו ת כ נ ו ן ערים )שטחים גליליים( ,תשי״ג—) 1953תיקון מם׳  ,(4תשכ״א—. 1961
צו תכנון ערים )שטח גלילי במחוז הצפון( ,תשכ״א—1961

.

.

.

.
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חוק עזר ל ח ו ל ו ן ) ה ד ב ר ת ז ב ו ב ים התיכון( ,תשכ״א—1961

.

.־

.

,

1175

.

1176

.
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.

.1179

חוק עזר ל ר א ש ו ך ל צ י ו ן ) ה ד ב ר ת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—. 1961
.

חוק עזר לאשדוד )הוצאת אשפה( ,תשכ״א—. 1961

.

חוק עזר לבנימינה )הדברת ז ב ו ב ים התיכון(, ,תשכ״א—1961

.

חוק עזר לחבל־יבנה )הדברת ז ב ו ב ים התיכון( ,תשכ״א—1961

.

.
.

,

.
.

.
.

.

•
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.

.

.

1182

.

.

,

,

1183

חוק עזר לנחלת־יהודה )הגנה על הצומח(! ,תשכ״א—. 1961

.

.

..

.

1185

חוק עזר לנחלת־יהודה )הדברת עשבי בר( ,תשכ״א—. 1961

.

.

.

.

1186

חוק עזר לנעמן )הדברת ז ב ו ב ים התיכון( ,תשכ״א—. 1961

.

.

.

.

1187

.

.

.

.

.

1188

.

.

.

1189

.

1191

חוק עזר לחוף־הכרמל ) ה ד ב ר ת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א— . 1961י
חוק עזר ליואב )הדברת ז ב ו ב ים התיכון( ,תשכ״א—. 1961

ח ו ק עזר ל נ ת י ב ו ת )הגנה על הצומח( ,תשכ״א—1961
חוק עזר ל נ ת י ב ו ת )הוצא!ת אשפה( ,תשכ״א—1961

,

.
.

חוק עזר ל ע מ ק ־ ה י ר ד ן ) מ ס עסקים מ ק ו מ י ( ) ת י ק ו ן ( ׳ תשכ״א—1961
חוק עזר לעתלית )שמירה על הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״א—1961

.

.
.

.

.

1192

חוק עזר לפרדס־חנה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961

.

.

...

.

1193

חוק עזר לקדימה )הדברת זבוב ים התיכון(! ,תשכ״א—1961

.

.

.

.

1195

חוק עזר לקרית־גת )ביוב וניקוז( ,תשכ״א—. 1961

.

.

.

.

.

1196

חוק עזר ל ק ר י ת ־ ח ר ו ש ת )ביעור קוצים( ,תשכ״א—1961

.

.

.

 .״

.
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חוק בתי המשפט ,תשי״ז—1957
ת ק נ ו ת בדבר אגרות ב י ת המשפט
בתוקף סמכותי לפי סעיף  47לחוק בתי המשפט ,תשי״ז— , 1957ובתוקף שאד
ג

הסמכויות הנתונות לי על פי כל דין ,אני מתקין תקנות אלה:
ה ו ס פ ת 1

w

n

אחרי תקנה 23א לתקנות בית המשפט )אגדות( ,תשי״ז— , 1957תבוא תקנה זו:

.

2

¿23

״תביעת רשות 23ב) .א( הגישה רשות מקומית תובענה לתשלום דמי השתתפות
בהוצאותיה בביצוע עבודה מכוח חוק עזר ,רואים את אגרות בית המשפט
" 'l^nZn
בתובענה ובכל הליך בה כאילו נדחה תשלומן על פי בקשת הרשות
בהוצאות
המקומית ¡ אולם תקנות  17ר 20לא יחולו.
,

0

)ב( בתקנה זו —
״רשות מקומית״ — רשות מקומית ששד המשפטים ושד הפנים הכריזו
עליה ברשומות כרשות מקומית לענין תקנה זו.״
ומום

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית המשפט )אגרות( )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—1961״,

.2

רוזן

י״א באדר תשכ״א ) 27בפברואר (1961

פנחס

<חט (70056

שר המשפטים

ם״ח  ,233תשי״ז ,עמ׳ •148
ק׳׳ת  ,687תשי״ז ,עט׳ •1110

1
2

פקודת החינוך
תקנות בדבר רישום גני ילדימ
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת החינוך  ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
1

סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מתקין תקנות אלה:
2

תיקי! תקנה 8

י

בתקנה  3לתקנות החינוך  ,במקום תקנת משנה )ב( יבוא:

4

3

״)ב( בקשה לרישום גן ילדים תהא בטופס שייקבע על ידי שר החינוך וה
תרבות ושאפשר להשיגו בלשכות מחוזיות של משרד החינוך והתרבות .הבקשה
תוגש למפקח המחוז של משרד החינוך והתרבות בשני העתקים בצירוף המסמכים
המפורטים בטופס.״
ביטו 5ה ת י
הרביעית

^

פ פ ת

התוספת הרביעית לתקנות החינוך — בטלה.

.2

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות החינוך )תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—1961״.

י .3

ו׳ באדר תשכ״א ) 22בפברואר (1961
מזמ (735003

א בא א ב ו
שד החינוך והתרבות

חוקי א״י ,כ ר ו אי ,פרק גי ,עמ׳ .594
ע״ר תע״זו ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כרד ג׳ ,עמ׳  ; 1713ק׳׳ת  ,291תשי׳׳ב ,עמ׳  ; 1262ק״ת  ,1091תשכ״א ,עמ׳ .748

1
2
8

1168

<ו»3והתקנות  ,1115כי׳א נ&דריתשכ׳׳^0.3.1961 ,

תקנות הטיס )ועדת חקירה( ,תשכ״א—1961
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לתוספת הראשונה לדבר המלך על מטיס במושבות
)הטלת חוקים( , 1937 ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—
 , 1948אני מתקין תקנות אלה:
ג

2

הועדה ששמות חבריה מפורטים בתוספת ,תחקור את סיבות התאונה ישאירעה ביום
.1
השייך לחברת כים אויר בע״מ<
י״ד באדר תשכ״א ) 2במרס  (1961לאוירון A K I
ליד קיבוץ ראש הנקרה ,ואת סיבות מותו של הטייס לי קרול.

מ י נ ו י ועדה
?חקירת תאונה

לועדה נתונות הסמכויות של ועדת חקירה שנתמנתה לפי פקודת ועדות חקירה ,
.2
ישהוענקו לה כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה כזו לפי סעיף  5לפקודה
האמורה.

סמכויות הועדה

8

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטיס )ועדת חקירה( ,תשכ״א—1961״.

.3

השם

התוספמ
הרכב

הועדה

ד״ד דוד חרמן — יושב ראש
ד״ר ידין אביטל — חבר
— חבר
הוגו מרום

י״ט באדר תשכ״א ) 7במרס (1961
)חט (75522

בן־אהרון
יצחק
שר התחבורה

ע״ר  ,1937תום׳  2מם׳  ,707עט׳ .663
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מס׳  ,2עט׳ .1
חוקי א״י ,כ ר ו א  /פרק כ״א ,עמי .152

חוק הזרעים ,תשט״ז—1956
ת ק נ ו ת ב ד ב ר מ כ י ר ת זרעים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  3ו־ 4לחוק הזרעים ,תשט״ז— P-1956אני מתקין תקנות
אלה:

.1

במקום תקנה  12לתקנות זרעים)מכירה( ,תשי״ט— , 1959תבוא .תקנה זו:
2

״

א ג

יי

ת

הח?פת.וזקנה12,

) .12א( בעד בדיקה במעבדה רשמית כמפורט להלן תשולם אגרה
.
י
הנקובה לצדה:
—5
) (1בדיקת נקיון
—4
) (2בדיקת כוח נביטה
?

v

v

n

)ב( בעד נטילת דוגמה על ידי מבקר תשולם אגרה בסך —10
לירות ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת
תשולם בעדה אגרה בסך— 5.לירות.
)ג( כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה
)ב( יותר מ־ 25שקים ,תשולם תוספת של  25אגודות לכל  5שקים או חלק
מהם שלמעלה מ־25״.
לתקנות אלה ייקרא,׳תקנות הזרעים )מכירה( )תיקון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ ״ ו ב ש ב ט ת ש כ ״ א ) 12בפברואר (1961
<"> °
7393

השם

משה דיין
שר החקלאות

ס״ח  ,207תשט״ו ,עט׳ .97

קובץ התקנות .,1115נ״א באדר תשב״א».8.1961 ,

•J169

חוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
צו ב ד ב ר פ ט ו ר מ מ ם
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 6א( לחוק מם שבח מקרקעין ,תש״ט—1949
לאמור:
אישיר לצרכי
פ ט ו

ה

׳

י

0 0 0

המסדר של ״בנות החסד ע״ש סנט ונסנט דהפול״ מאושר בזה לצרכי סעיף ) 6א(
.1
לחוק מס שבח מקרקעין ,תש״ט—.1949
.2

ע ם

,

אני מצווה

לצו זה ייקרא ״צו מם שבח מקרקעין)פטור( )מם׳  ,(4תשכ״א—1961״.

י׳ באדר תשכ״א ) 26בפברואר (1961
°
) ח מ

לוי אשכול
שר האוצר

( 7 2 3 4

1

ס״ח  ,21תש״ט ,עמי .174

חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—1957
צו ב ד ב ר שיווק ח ל ב
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים  5ד 15לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשי״ח—
אני מצווה לאמור:

1957
ת י ק ח סעי!* 1

השם

בסעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק חלב( ,תשי״ח— , 1958בהגדרת
.1
״חלב מפוסטר״ ,במקום3.0%,״ יבוא ״2.8%״.
2

.2
1961״.

לצו זה ייקרא ״צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )שיווק חלב( )תיקון( ,תשכ״א—
פנחס ספי ר
שד המסחר והתעשיה

י״ז באדר תשכ״א ) 5במרס (1961
<חמ (74118
1

ס״ח  ,240תש י ״ח ,עט׳ .24

פקודת התעבורה
צו ב ד ב ר ה ק צ א ת ה ד ק מ א ג ר ו ת ר ש י ו נ ו ת ר כ ב
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לפקודת התעבורה * ,והסעיפים ) 14א( ו־)2ד( לפקודת
סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948אני מצווה לאמור:
2

ת י ק ח סמי!״ 1

השם

בסעיף  1לצו מם׳  137לשנת  , 1935בסופו ,במקום ״ושהיו בתוקף ביום י״ד בשבט
.1
תשכ״א ) 31בינואר (1961״ יבוא ״ושהיו בתוקף ביום א׳ בשבט תשכ״א ) 18בינואר (1961״.
3

לצו זה ייקרא ״צו מס׳  137לשנת ) 1935תיקון מס׳  ,(2תשכ״א—1961״.

.2

יצחק

י׳ באדר תשכ״א ) 26בפברואר (1961
<חמ (756127
1
2
3

1170

בן־אהדן

שר התחבורה

חוקי א״י ,כ ר ו גי ,פרק קכ״ה ,עמ׳ .1271
ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עטי .1
ע״ר  ,1935תום׳  2מס־  ,542עט׳  964ז ק״ת  ,1098תשכ״א ,עט׳ .888

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.3.1061 ,

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ד—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכד,״( ,תש׳יו—
 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ ,יומרו׳ למקרקעין מסוג ״מירי״ ויירשמו
בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת
החלקה

2
3
6
1

המש

השטח
להטרה
במטרים
מרובעים

טספר
השטר

תאריו
השטר

בשלמות
בשלמות
1,095
2,414

1620
1616
2455
2456

17.6.1943
17.6.1943
16.10.1943
16.10.1943

השטח
בטטרים
מרובעים

9,487
8,676
11,071
14,432

2078
2051
2049
2055

פ נח ס רוז ן

י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961

שד המשפטים

)חט (70130

•

1

חוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכה״( ,תש״ר—1960
צו בדבר המרת מקרקעין מסוג ״מתרוכה״ לסוג ״מירי״
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לתיקון דיני הקרקעות )המרת ״מתרוכוד( ,תש״ך—
 ? 1960אני מצווה כי המקרקעין המתוארים בתוספת והרשומים בלשכת רישום המקרקעין
של תל־אביב־יפו במקרקעין מסוג ״מתרוכה״ ,יומרו למקרקעין מסוג ״,מירי״ ויירשמו
בלשכה האמורה בהתאם לכך.

תופפת
!חלקה

31
32
33
27
28
29

הגוש

השטח
בטטרים
מרובעים

טםפר
השטר

1217
1217
1217
1216
1216
1216

1,262
979
1,668
1,012
12,476
527

1339
1339
1339
1402
1402
1402

תאריו
השטר

16.11.1940
16.11.1940
16.11.1940
28.11.1940
28.11.1940
28.11.1940

י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961

פנ חס רוז ן

)חט (70130

שר המשפטים

1

ם״ח  ,316תש״ו ,עט׳ .92

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשב״א9.3.1961 ,

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(98תשכ״א—
 , 1961למעט סעיף  4שבו ,שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכס על סחורה שהיתה
פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
)חט (72801

ישעיהו־שדעבי
ישראל
סגן יושב ראש הכנסת
1

ס״ח  ,18תשייט ,עט׳  ; 154ם״ח  ,103תשי״ב ,עמ׳  264ז ם״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  : 159ם״ח  ,303תש״ר,
עמי .18

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור )תיקון התוספת מס׳  ,(100תשכ״א—
 1961׳ שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל ?*בס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
;

)חט (72801

£

ישעיה ו־שדעבי
ישראל
סגן יושב ראש הכנסת
1

2

ם״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154ס״ח  ,103תשי״ב ,עט׳  ; 264טייח  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ס״ח  ,303תש״ד,
עט׳ .18
ק״ת  ,1084תשכ״א ,עט׳ .630

חוק מסי מכס ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת או ה מ ט י ל ו ת מ כ ם
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו תעדיף המכס והפטור )תיקון התוספת מם׳  ,(101תשכ״א—
 1961׳ שכתוצאה מהן מוגדל מכם או מוטל מכס על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
) ח ט (72801
(

1

2

ישראל ישעיה ו־שדעבי
סגן יושב ראש הכנסת

ם״ח  ,19תש״ט ,עט׳  :154טייח  ,103תש י״ב ,עט׳  : 264ם״ח  ,188תשט״ו ,עמ׳  ; 159ס״ח  ,303תש״ר,
עמי .18
ק״ת  ,1084תשכ״א ,עט׳ .632

קובץ ה תקנות  ,1115כ״א באדו״ וזשכ״א; 9.3.1961

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת המגדילות או ה מ ט י ל ו ת מ כ ס
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— , 1949מחליטה
הכנסת לאשר"אותן הוראות בצו תעריף המכס והפטור')תיקון התוספת מם׳  ,(102תשכ״א—
 1961׳ שכתוצאה מהן מוגדל מכס או מוטל מכם על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
ג

2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
)חט (72801
!

1

2

ישעיהו־שרעבי
ישראל
סגן יושב ראש הכנסת

ס״ח  ,19תש״ט ,עמי  ; 154ם׳׳ח  ,103תשי״ב ,עמי  ; 264ס״ח  ,188תשט׳׳ו ,עט׳  ; 159ט״ח  ,303תש״ד,
עט׳ .18
ק״ת  ,1084תשכ״א׳ עט׳ .634

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת בלו
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט— ,* 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הודאות בצו הבלו על דלק )הטלת בלו( )תיקון מם׳  ,(2תשכ״א—
 , 1961שכתוצאה מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנםת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
)חט (723806

ישעיהו־שרעב*
ישראל
סגן יושב ראש הכנסת
1

2

ט״ח  ,19תש״ט ,עט׳  ; 154ס״ח  ,103תשי׳׳ב ,עט׳  ; 264ם״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ם׳׳ח  ,303תש״ד,
עט׳ . .18
ק״ת  ,1084תשכ״א ,עט׳ .635

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר א י ש ו ר ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת בלו
בהתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכם ו ב ל ו ) ש י נ ו י תעריף( ,תש״ט—• 1949י ,מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על משקאות משכרים )שינוי תעריף( )תיקון מס׳ ,(2
תשכ״א— , 1961שכתוצאה מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר!(196
)חט (72382

ישעיהו־שרעבי
ישראל
סגן יושב ראש הכנסת
1

2

ט״ח  ,19תש״ט ,עמי  ; 154ס״ח  ,103תשי״ב ,עמי  ; 264ס״ח  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ם״ח  ,303תשייר,
עט׳ .18
ק״ת  ,1084תשכ״א ,עט׳ .635

קובץ התקנות .,1115כ״א באדר תשכ״א9.3.1961 ,

mis

חוק מסי מכם ובלו)שינוי תעריף( ,תש״ט—1949
ה ח ל ט ה ב ד ב ר אישור ה ה ו ר א ו ת ה מ ג ד י ל ו ת א ו ה מ ט י ל ו ת בלו
בחתאם לסעיף ) 2א( לחוק מסי מכס ובלו )שינוי תעריף( ,תש״ט— ,* 1949מחליטה
הכנסת לאשר אותן הוראות בצו הבלו על טבק )שינוי תעדיף( ,תשכ״א— , 1961שכתוצאה
מהן מוגדל בלו או מוטל בלו על סחורה שהיתה פטורה ממנו.
2

נתקבלה בכנסת ביום י״ב באדר תשכ״א ) 28בפברואר (1961
<

חמ72384

ישראל ישעיהו־שדעבי
סגן יושב ראש הכנסת

>

ם״ח  ,19ת׳צ1״ט ,עמ׳  : 154ם״ח  ,103תשי״ב ,עמי  ;204ם״ה  ,188תשט״ו ,עט׳  ; 159ם״ח  ,303תש״ד,
עט׳ .18

1

מרור לשלמוז מקומי
פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ש ט ח י ת כ נ ו ן ע י ר גליליים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 10לפקודת בנין ערים , 1936 ,והסעיפים ) 14א(
1

ו־) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה
2

ולתכנון עיר ,מחוז הצפון ,אני מצווה לאמור:
ת

י ,
ק ו

ם ע

! ,
ף

בסעיף  1לצו תכנון ערים )שטחים גליליים( ,תשי״ג— , 1953יימחק ״השטח הגלילי

.1

3

לתכנון עיר׳ מחוז הצפון״.
ח׳8ם

לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )שטחים גליליים( ,תשי״ג—) 1953תיקון מס׳ ,(4

,2.

תשכ״א—1961״.
חיים משה שפירא
שר הפנים

כ״חבשבטתשכ״א ) 14בפברואר (1961
<חט >76511
1
2
3

ע״ר  ,1936תום׳  1טס׳  ,589עט׳ .153
ע״ר תש׳׳ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עמי .1
ק״ת  ,365תשי״נ ,עט׳ .1119

פקודת בנין ערים1936 ,
צו ב ד ב ר ג ב ו ל ו ת ש ט ח ת כ נ ו ן עיר גלילי ב מ ח ו ז הצפון
בתוקף סמכותי לפי סעיף  (1) 10לפקודת בנין ערים /1936 ,והסעיפים ) 14א(
ד ) 2ד( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח— , 1948ולבקשת הועדה המחוזית לבניה
2

ולתכנון עיר ,מחוז הצפון ,אני מצווה לאמור:
קביעת גבולות

^

ט
ר

השם

.1

שטח מחוז הצפון ,שאינו כולל שטחים שהוכרז עליהם כשטחי תכנון עיר ,יהא השטח

הגלילי לתכנון עיר ,מחוז הצפון.
לצו זה ייקרא ״צו תכנון ערים )שטח גלילי במחוז הצפון( ,תשכ״א—1961״.

.2

כ״ח בשבטתשכ״א ) 14בפברואר (1961
5
u
a
גהט
1
2

1174

6

חיים משה שפירא
ד הפנים
ש

ע״ר  ,1936תום׳  1מס׳  ,589עמ׳ .153
ע׳׳ר תש״ח ,תום׳ א׳ טם׳  ,2עט׳ .1
קוב׳) התקנות  ,1115נ״א באדר תשכ׳׳א9.8.1961 ,

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לחולון בדכר הדברת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות1934 ,
חוק עזר זה:

מתקינה מועצת עירית חולת

בחוק עזר זה —
1־
״בעל נכפים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין
שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר
משנה ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!

הגדרות

״העידיה״ — עידית חולון»
״מחזיק״ — .אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ו
,״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ו
״דאש העיריד,״ — לרבות אדם שראש העיריה הע^יר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה כולן או מקצתן 5
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

.2

חובה ?הדביר
זבוב ים ה ת י ב ח

)א( ראש העיריה דשאי לדרוש ,בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך,בהתאם לפרטים
.ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הוראות ?הדברת
 :ז ב ו ב ים התיכוז

לא מילא אדם אחרי דרישת העיריה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה על ידי
העיריה

)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקרם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

סמכות ראש
העיריה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אס נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
:או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום העיריה.

מ ס י ר ת הודעות

1

ע״ר  ,1934תופ׳  1טס׳  ,414עט׳ .1

קלנ־ו התקנות  ,1115כ״א כאדר תשכ׳׳א9.3.1961 ,

1175

ענשים

השם

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם ע ב ר על
.7
הוראות סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש העיריה או אחדי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לחולון )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

.8

פנחס אילון
ראש עירית חולון

נתאשר.
ז׳ בשבט תשכ״א ) 24בינואר (1961
)חט (7650100

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת העיריות1934 ,
חוק עזר לראעון־לציון בדבר הדברת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  99לפקודת העיריות , 1934 ,מתקינה מועצת עירית
דאשון־לציון חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״העיריה״ — עירית ראשון־לציון!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשובר או בכל אופן אחר ו
״נכסים״ — קרקע שבתחום העיריה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ן
״ראש העיריה״ — לרבות אדם שראש העיריה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכו!

.2

הוראות ?הדברת
זבוב ים
חתיכוז

)א( ראש העיריה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.
הדברה ע? ידי
העיריח

לא מילא אדם אחרי דרישת העיריה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית העיריה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.
1

1176

ע״ר  ,1934תום׳  1טס׳  ,414עט׳ .1
קובץ התקנות  ,1115כ״א בארד תשכ״אe.8.1961 ,

)א( ראש העיריה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מגת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש העיריה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
 . .6מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת. ,
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה' ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוניס הנפוצים
בתחום העיריה.
העובד על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואם עבד על
.7
הודאות סעיף ) 3ג( והעיריה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבידה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו הודעה בכתב
מאת ראש העיריה או אחרי הרשעתו בדין.
.8
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לראשוךלציון )הדברת זבוב ים התיכון( ,ת ש כ ״ א - -

נתאשר.
י״ט בשבט תשכ״א ) 6בפברואר (1961

סמכות ראש
העיריה

מסירת ה ו ת ו ת

עמויס

השם

אריח שפטל
ראש עירית ראשון־לציון

)חמ (7650100

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל א ש ד ו ד ב ד ב ר ה ו צ א ת א ש פ ה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
המקומית אשדוד חוק עזר זה:

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית אשדוד t
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה,
כולן או מקצתן ?
״המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו להיות מפקח לענין חוק עזר זה ,וכן אדם שהמפקח
העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן ז
״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כבא־כוח ,כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום
של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים
לתקופה שלמעלה משלוש שנים ז
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון ז
—

1

הגדרות

עייר  ,1941תום׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119

קוב׳ן התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.3.1961 ,

1177

״ ב נ י ך — בית ,צריף ,מחסן ,צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמש
תמשים בה או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחר ולמעט בית
מלאכה או אורווה)
״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה ז
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו
יחד עם האורווה <
״,אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אסר ,פירות
או ירקות ופםלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ,ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך
או אי־נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמד י בנין ו
״זבל״ — גללי בהמה ושאר אשסה של האורווה)
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ,ואינה אשסה או זבל.
כ?י אשפה

)א( בעל בנין חייב להתקין׳ בבניו׳ או בחצרו ,כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
\2
לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספד ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא
ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
)ג(

כ?י סיבו?

לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל ,פסולת או חמרי בנין.

)א( המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת,
.3
לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח
וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ,לתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח
ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
)ג(

העברת אשפה

מתו היתר

לא ישים אדם לתוך כלי קיבול אשפה או תמרי בנין.

לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביר ,בשום דרך ,אשפה ,זבל או פסולת,
.4
מבנין ,מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.
.5

)א(

ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו ,להתלותו או

לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב(

(כוח כניסה
של פוע5י
המועצה

1178

בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
) (1השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת ו
) (2המקומות שאליהם יובלו ויודקו אשפה ,זבל או פסולת!
) (3דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם;
) (4תקופת ההיתר.

)א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
.6
אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל בנין ,אורווה או בית מלאכה ,או המחזיק בהם ,יאפשר לפועלי המועצה
לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחדים כדי לאסוף ולהוציא אשפה ,זבל או
פסולת ללא הפרעה.
קובץ התקנות  ,1115נ״א באדר תשכ״א9,8.1961 ,

)א( המפקח רשאי להיכנס לכל בנין׳ אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
.7
נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחרי דרישת המפקח
לפי הסעיפים  2או 3׳ רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות א ת הוצאות הביצוע מאותו
בעל או מאותו מחזיק.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין׳ אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,
.8
ז4ו נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הנכס שבו דנה ההודעה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  500לירות ,ואס עבר על הוראות
.9
הסעיפים  2או  ,3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  7והיתד! העבידה נמשכת,
דינו — קנס נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לאשדוד )הוצאת אשפה( ,תשכ״א—1961״.

.10

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״א ) 30בדצמבר (1960״

סמכויות המפקח

•

מסירת הודעות
:־י

ענ׳־וים

השם

דב גור
ראש המועצה המקומית אשדוד

)חמ (81153

חיים משה
י שר הפנים

שפירא

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק ע ז ר ל ב נ י מ י נ ה ב ד ב ר ה ד ב ר ת זבוב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,׳ מתקינה המועצה
המקומית בנימינה חוק עזר זה:
1

בחוק עזר זה—

.1

הגדרות

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או בבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ו
״המועצה״ — המועצה המקומית בנימינה)
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית ן
1

ע״ר  ,1911תום׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קוב׳י התקנות' ,1115נ״א נאדר ת׳«כ״א9.3.1961 ,

1179

״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן!
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכו!

.2

הוראות ?הדברת
זבוב ים
.התיכו!

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע? ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לנכסים על מגת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לבדר אם קויימו הודאות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגדים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  20לירות ,ואם עבר על הודאות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  ,4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השם

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבנימינה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
י״ב בחשון תשכ״א ) 2בנובמבר (1960

מ .א ל ו ן
ראש המועצה המקומית בנימינה

)חפ (813209

חיים משה שפירא
שר הפנים
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קובץ התקנות  ,1115כ״א באדי תשכ״א8.8.1961.,

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק ע ז ר ל ח ב ל ־ י ב נ ה ב ד ב ר ה ד ב ר ת זבוב ים ה ת י כ ו ן
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,
האזורית חבל־יבנה חוק עזר זה:
.1

מתקינה המועצה

בחוק עזר זה—

הגדרות

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים ן
״המועצה״ — המועצה האזורית חבל־יבנה t
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ז
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית 1
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
•2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)א(  -ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאסור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

חובה ?הרביד
זבוב ים
התיכח
הוראות ?הדברת
זבוב ים
התיכון

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה ע? ידי
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס ,בכל עת סבירה ,לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זח.

סמכות ראש
המועצה

)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי
סעיף קטן)א(.
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
•או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתוגים הנפוצים
בתחום המועצה.

מ ס י ר ת הודעות

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ חתיומת  ,1115צ׳*א-נאדר ת׳&כ״א»;8.1961 ,

1481

״ממועצה״ — המועצה האזורית יואב!
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר»
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית t
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,בולן או מקצתן,י
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
הזבה ?הדביר
זבוב ים
התיכו!

.2

הוראות ?הדברת
זבוב ים
התיכו!

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש׳ בהודעה בכתב ,מאת אדם שעבד על הוראות
.3
סעיף  2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם
לפרטים ולתנאים הקבועים בהודעה.

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

)ב(

ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.

)ג(

אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע? ידי
המועצה

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( ,או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

סמכות ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לנכסים על מגת לבדקם ,לבקרם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לוד כדי לברר אם קדימו הוראות חוק עזר זה.
)ב(

לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי

סעיף קטן)א(.
מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.

ענשים

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם  100לירות׳ ואס עבר על
•¡7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

השט

.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר ליואב )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.
זאב פינקום
ראש המועצה האזורית יואב

נתאשד.
י״א בטבת תשכ״א ) 30בדצמבר (1960
)הט (7650100

חיים

1184

משה ש פ י ר א
שד הפנים

קובץ חתקנות  ,1115-כ ״ א ב א ד ר ו!׳8כ א9.8.1961 ,
:

<׳

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנחלת־יהודה בדבר הגנה על הצומח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות ,*1941 ,מתקינה המועצה
המקומית נחלודיהודה חוק עזר זה:
י

•

*

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית נחלודיהודה ?
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פדי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב
או בגן ציבורי ,וכל חלק מהם <
״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה ,לרבות רחבה ,ככר ומגרש שבבעלות המועצה
וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום המועצה!
״ ג ך — גן ציבורי או שדרה הנמצאים בתחום המועצה ו
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 14שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו .׳«

הגדרות

לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו׳ לא ישרשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו
.2
את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה,

השחתת צמחים

לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדור הנמצא בגן,
.3
אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

כניסה
?מקום גדור

.4

לא ישחק אדם בכדור משחק —
) (1בגן ,אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצה!
״) (2ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

ו

משחקים

לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר׳ משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.5
שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצומח שברחוב ,לא ישחיתם
ולא ישמידם ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

טיפוס
ע? עצים

לא יקשור אדם בעל חיים ,העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה ,שער
.6
או סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

קשירת בע?י
חיים ?צמח

.7

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ,פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

הכנסת
בע?י חיים

.8

בהמות העוברות בתחום המועצה ,ימנע אותן האדם ששמירתו עליו מלפגוע בצמח.

נ ה י ג ת בע?י
חיים בתחום
המועצה

.9

ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

י?דיס

.10

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות.

ענשים

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלת־יהודה )הגנה על הצומח( ,תשכ״א—1961״.

השם

נתאשד:.
י״ט בשבט תשס׳א ) 5בפברואר (1961

א .צ מ י ר
ראש המועצה המקומית נחלודיהודה

)חט (841605

חיים משה שפירא
שד הפנים
ע״ר  ,1941תום׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ׳׳א9.3.1961 ,
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פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנחלת־יהודה בדבר הדברת עשבי בר
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית נחלת־יהודה חוק עזר זה:
ג

הגדרות

חובה ?הרביד
עשבי בר

בחוק עזר זה—
.1
,,בעל נכסים״ — לרבות אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא כוח׳ בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,וכולל שוכר או שוכר משנה ששכר
את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים!
״המועצה״ — המועצה המקומית נתלת־יהודה,׳
״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון<
״נכסים״ — בנין או קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסים ובין פנויים׳ בין ציבוריים ובין
פרטיים»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן)
״עשבי בר״ — צמחיה בלתי תרבותית שלא טופחה בידי אדם במיוחד לשיפור הנוף או
למטרה מועילה אחרת כולל קוצים ,ברקנים ,דרדרים וכיוצא בהם.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר עשבי בר הנמצאים בנכסיו.

.2

הוראות ?הדברת
עשבי בר

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת האדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר עשבי בד ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך בהתאם לפרטים ולתנאים
הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את העבודות באמור בסעיף
קטן )א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הדברה ע? ידי
המועצה

לא מילא אדם אחדי דרישת ראש המועצה לפי סעיף  3או ביצע עבודה מהעבודות
.4
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית המועצה לבצע את
העבודה הדרושה להדברת עשבי הבר ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

פ מ כ ו ת ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי בכל עת להיכנס לנכסים על מנת לבדקם ,לבקרם ולעשות
.5
בהם כל מעשה הדרוש לו כדי לברר אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.

מ ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת׳
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או מקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים
הנפוצים בתחום המועצה.
1
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ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עמ׳ .119

קובץ חתיןגומ  ,1115כ״א גאדר חשכ״א9.3.1801 ,

ל
העובר ע ל הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — ?!גם ע י ל י
,7
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבידה נמשכת,
דינו — קנם נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו ביין.
ש ר

.8

ר ו ת ׳ ו

ם

א

ט ע

ב

ענשים

ד ע

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנחלודיהודה )הדברת עשבי בר( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
י״ט בשבט תשכ״א ) 5בפברואר (1961

השם

א .צ מ י ד
ראש המועצה המקומית נחלת־יהודה

והט (76501

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לנעמן בדבר הדברת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
האזורית נעמן חוק עזר זה:
1

.1

בחוק עזר ז ה —

הגיהה

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו
הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא
הבעל הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,לרבות שוכר או שוכר משנה
ששכר את הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים)
״המועצה״ — המועצה האזורית נעמן ?
״.מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר 1
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה׳ בין ציבורית ובין'פרטית ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביד אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן 5
״הדברת זבובים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

.2

חובה ?הדביר
זבוב ים
התיכו!

)א( ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת אדם שעבר על הוראות סעיף
.3
 2להדביר את זבוב ים התיכון ,ולבצע את כל העבודות הנחוצות לשם כך ,בהתאם לפרטים
ולתנאים הקבועים בהודעה.
)ב( ההודעה תכלול את התקופה שבה יש לבצע את ההדברה כאמור בסעיף קטן)א(.
)ג( אדם שקיבל הודעה כאמור חייב למלא אחריה.

הוראות להדברת
זבוב ים
התיכו!

לא מילא אדם אחרי דרישת המועצה לפי סעיף ) 3א( או ביצע עבודה מהעבודות
.4
1,
המפורטות בהודעה שלא לפי הפרטים והתנאים הקבועים בה ,רשאית
העבודה הדרושה להדברת זבוב ים התיכון ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו אדם.

הדברה ע5

ד ׳ מ ן ע צ ה

1

ב צ ע

א

ת

ידי

המועצה

ע״ר  ,1941חוט׳  1מס׳  ,1154עם׳ .119

קובץ ה ת ק נ ו ת  ,1115כ׳׳א באדר תשכ״א9.8.1981 ,
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)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל עת סבירה לנכסים על מנת לבקדם ,לבדקם
.5
ולעשות בהם כל מעשה הדרוש לו ,כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן׳)א(.
ט ס י ר ת הודעות

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.6
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לאחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט באחד המקומות האמורים ,או נתפרסמה באחד העתונים הנפוצים
בתחום המועצה.
העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,ד י נ ו — ק נ ס מאה לירות ,ואם עבר על הוראות
.7
סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והי תה העבירה נמשכת ,דינו—
קנס נוסף שתי לידות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב
מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנעמן )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.
מ .פ ר נ ק ל
ראש המועצה האזורית נעמן

נתאשר.
כ״ג בכסלו תשכ״א ) 12בדצמבר (1960
)חט (7650100

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל נ ת י ב ו ת ב ד ב ר ה ג נ ה על ה צ ו מ ח
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות1941 ,

מתקינה המועצה

המקומית נתיבות חוק עזר זה:
הגדרות

השחתת עטחימ

כניסה לטקום
גדור

בחוק עזר זד— .
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות;
״צמח״ — עץ ,שתיל ,שיח ,ניצן ,פריחה ,פרי ,פרח או עשב הנטועים או צומחים ברחוב או
בגן ציבורי ,וכל חלק מהם
״רחוב״ — רחוב הנמצא בתחום המועצה ,לרבות רחבה ,ככד ומגרש שבבעלות המועצה
וכל מקום ציבורי הנמצאים בתחום המועצה!
״ ג ך — גן ציבורי ,חורשה או שדרה הנמצאים בתחום המועצה!
״ממונה על ילד״ — אדם שילד בגיל פחות מ־ 14שנה נמצא בפיקוחו או בהשגחתו.
לא יעקור אדם צמח ,לא ישחיתו ,לא יגדעו ,לא ישדשו ,לא ישמידו ולא יסיר ממנו
.2
את קליפתו ,לא ידרוך עליו ולא יזיקו באופן אחר ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.
.3

לא ייכנס אדם למקום נטיעות גדור הנמצא ברחוב או לכל מקום גדוד הנמצא בגן,

אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.
ע״ר  ,1941תום׳  1טפ׳  ,1154עט׳ .119
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קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.3.1961 ,

.4

לא ישחק אדמ בכדור משחק —
) (1בגן ,אלא במקומות הקבועים לכך על ידי המועצח ז
) (2ברחוב ,אלא במקומות שאין צמחים עלולים להיפגע מכדור המשחק.

לא יטפס אדם על עץ ,שיח ,גדר ,משוכה ,שער או סורג שבגן ,או על עץ או שיח
.5
שברחוב ,או על גדר ,משוכה או סורג שהוקמו לשם הגנה על הצומח שברחוב ,לא ישחיתם
ולא ישמידם ,אלא ברשות המועצה ולפי הוראותיה.

משחקים

טיפופעלעציפ

לא יקשור אדם בעל חיים העלול לפגוע בצמח ,אל צמח או אל גדר ,משוכה ,שער או
.6
סורג שהוקמו בגן או ברחוב לשם הגנה על צמח וכן לא יעמיד על ידם בעל חיים כאמור.

קשירת בעלי
חיים לצמח

.7

לא יכניס אדם בעל חיים לתוך גן ,פרט לכלב כשהוא קשור היטב וכשעל פיו מחסום.

הכנסת בעלי
חייט

.8

בהמות העוברות בתחום המועצה ,ימנע אותן האדם ששמידתן עליו מלפגוע בצמח.

נ ה י ג ת בעלי
חיים בתחום
המועצה

.9

ממונה על ילד ימנעהו מלעשות מעשה האסור לפי הוראות חוק עזר זה.

.10

העובר על הודאה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס עשרים לירות.

.11

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות )הגנה על הצומח( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
כ״ט בטבת תשכ״א ) 17בינואר (1961
)חט (84208

ילדים
ענשימ
השם

אשר אוחיון
ראש המועצה המקומית נתיבות

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
הק עזר לנתיבות בדבר הוצאת אשפה
בתוקף סמכותה לסי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות 1941 ,י ,מתקינה המועצה
המקומית נתיבות חוק עזר זה:

.1

בחוק עזר זה

-

הנדרות

״המועצה״ — המועצה המקומית נתיבות?
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן*
״בעל״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו היו הנכסים
נותנים הכנסה ,בין בזכותו ובין כבא כוח׳ כסוכן או כנאמן ,בין שהוא הבעל הרשום של
הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר נכסים לתקופה
שלמעלה משלוש שנים!
״המפקח״ — אדם שראש המועצה מינהו בכתב להיות מפקח לעניו חוק עזר זה וכן כל
אדם שהמפקח העביר אליו א ת סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן t
1

ע״ר  ,1941תום׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.8.1961 ,

1189

״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר ,למעט אדם
הגר בבית מלון או בפנסיון!
״בנין״ — בית ,צריף ,מחסן ,צריפון ,בדון ,פחון ,אוהל או חלק מהם ,לרבות הקרקע שמש־
תמשים בה ,או שמחזיקים בה יחד עם הבנין כגינה ,כחצר או לצורך אחר ולמעט בית
מלאכה או אורווה!
״בית מלאכה״ — לרבות כל מקום שעושים בו מלאכה ועובדים בו למעלה מארבעה אנשים
ובכלל זה כל בית חרושת ,מוסך וכל עסק או מחסן המשמש יחד עם בית המלאכה!
״אורווה״ — לרבות רפת ,לול ,מכלאה ,דיר וכן כל מקום שמשתמשים בו או שמחזיקים בו
יחד עם האורווה!
״אשפה״ — לרבות שיירי מטבח ,ניירות ,בקבוקים ,שברי זכוכית ,ענפים ,עלים ,אפר ,פירות
או ירקות ופסלתם ,קליפות ,קופסאות ,סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום
לכלוך או אי נקיון ,למעט זבל ,פסולת וחמרי בנין ו
״.זבל״ — גללי בהמה ושאר אשפה של האורווה!
״פסולת״ — פסולת הנוצרת בבית מלאכה ,ואינה אשפה או זבל.
כלי אשפה

)א( בעל בנין חייב להתקין ,בבנין או בחצרו ,כלי אשפה לפי הוראות המפקח בנוגע
.2
לצורה ,לגודל ,לחומר ,למספר ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח ,וחייב הוא להחזיקם
במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים ,הכל לפי דרישת המפקח ובתוך הזמן שיקבע.
)ב(

לא ישים אדם אשפה אלא לתוך כלי אשפה שהותקנו כאמור ולא ישים ולא

ישאיר אשפה מחוץ לכלי האשפה.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי האשפה זבל ,פסולת או חמדי בנין.
כלי קיבול

העברת אשפה

טת 1מ י ת ר

זכות כניסה
של פועלי
המועצה

1190

)א( המחזיק באורווה או בבית מלאכה חייב להתקין כלי קיבול לזבל או לפסולת
.3
לפי הוראות המפקח בנוגע לצורה ,לגודל ,למספד ,למקום ולשאר התנאים שיקבע המפקח׳
וחייב הוא להחזיקם במצב תקין ולתקנם או להחליפם באחרים׳ הכל לפי דרישת המפקח
ובתוך הזמן שיקבע.
)ב( לא ישים אדם זבל או פסולת אלא לתוך כלי קיבול שהותקנו כאמור ולא ישים
ולא ישאיר זבל או פסולת מחוץ לאותם כלי הקיבול.
)ג( לא ישים אדם לתוך כלי הקיבול אשפה או חמר י בנין.
לא יוביל אדם — פרט למפקח — ולא יעביד ,בשום דרך ,אשפה ,זבל או פסולת
.4
מבנין ,מאורווה או מבית מלאכה לכל מקום אחר אלא לפי היתד מאת ראש המועצה.
)א( ראש המועצה רשאי לתת היתר לפי סעיף  ,4לסרב לתתו ,לבטלו ,להתלותו
.5
או לכלול בו תנאים ,להוסיף עליהם ולשנותם.
)ב(  .בכל היתר שניתן לפי סעיף  4ייקבעו —
) (1השעות שבהן מותר להוציא או להוביל אשפה ,זבל או פסולת ו
) (2המקומות שאליהם יובלו ויורקו אשפה ,זבל אוי פסולת ו
) (3דרכי ההוצאה וההובלה וכן אמצעי ההובלה ,צורתם ,גדלם ומבנם!
) (4תקופת ההיתר.
)א( כל פועלי המועצה שהורשו לכך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין,
.6
אורווה או בית מלאכה כדי לאסוף אשפה ,זבל או פסולת בשעות שיקבע המפקח.
)ב( בעל בנין ,אורווה או בית מלאכה ,או המחזיק בהם ,יאפשר לפועלי המועצה
לגשת על נקלה לכלי האשפה או לכלי קיבול אחרים כדי לאסוף ולהוציא אשפה׳ זבל או
פסולת ללא הפרעה.
קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.3,1861 ,

) .7א( המפקח רשאי להיכנס לכל בנין ,אורווה או בית מלאכה על מנת לבדוק אם
נתקיימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא מילא בעל הבנין או המחזיק באורווה או בבית מלאכה אחדי דרישת המפקח
לפי הסעיפים  2או  ,3רשאי המפקח לבצע את העבודות ולגבות את הוצאות הביצוע מאותו
בעל או מאותו מחזיק.

ס מ כ ו י ו ת המפקח

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים ,או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה,
או הוצגה במקום בולט על הנכם שבו דנה ההודעה.

מ ס י ר ת הודעות

העובד על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו—קנם  500לירות ,ואם עבד על הודאות
.9
הסעיפים  2או  ,3והמפקח לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף  7והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנם נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבידה לאחר שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים

.10

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנתיבות )הוצאת אשפה( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
י״א בטבת תשכ״א ) 30בדצמבר (1960

השם

אשר אוחיון
ראש המועצה המקומית נתיבות

)חט (84206

חיים משה שפירא
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
פקודת הרשויות המקומיות )מס עסקים(1945 ,
חוק עזר לעמק־הירדן בדבר מם עםקים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,וסעיף  3לפקודת
הרשויות המקומיות )מס עסקים( , 1945 ,מתקינה המועצה האזורית עמק־הירדן חוק עזר
זה:
ג

2

במקום התוספת לחוק עזר לעמק־הירדן)מס עסקים מקומי( ,תשי״ז—) 1956להלן—
.1
חוק העזר העיקרי( ,תבוא תוספת זו:
3

החלפת ה ת ו ס פ ת

״תופפת
ת י א ו ר המלאכה או העסק

המם ב ל י ר ו ת

ב י ת ח ר ו ש ת המעסיק פועלים ש מ ס פ ר ם —
עד 10
 11עד 20
 21עד 50
 51עד 75
 76עד 120
 121ומעלה
1
2

100
200
500
• 750
1250
2000

ת י א ו ר המלאכה או העטין

המס ב ל י ר ו ת

חברה לריכוז א ס פ ק ה חקלאית ולקנייתה

500

חברה ל א ס פ ק ת חשמל

1500

חברה להסעת נוסעים

2000

חברה ל ה ו ב ל ת מ ש א ו ת

500

חברה לאספקת מים

300

מחצבת

400

ע״ר  ,1941תוס׳  1מס׳  ,1154עט׳ .119
ע׳׳ר  ,1945תום׳  1טס׳  ,1436עט׳ .115

קונץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.3.1961 ,

1191

בכוח

ב י ת מלאכה לפחחות ,המונע
שאינו מעסיק פועלים בשכר
המעסיק פועלים בשכר שמספרם —

ת י א ו ר המלאכה או העסק

המם בלירות

ת י א ו ר המלאכה או העם?

חשמל

מוסך המשתמש בכוח חשמל — שאינו מעסיק
פועלים בשכר
המעסיק פועלים בשכר ש מ ס פ ר ם —
40
עד 5
80
 6עד 10
150
 11ומעלה
1000
קניות ב ק ר ל א ס פ ק ת ב ש ר
50
צרכניה עם רשיון ל מ כ י ר ת מ ש ק א ו ת משכרים
50
תחנה למכירת בנזין
600
מ ח ל ב ה המעסיקה ל פ ח ו ת  6עובדים שכירים
קבלנים׳ או קבלני משנה ,ל ע ב ו ד ו ת בנין ,הדיש,
ניקוז ,סלילה ,קידוח ,אינסטלציה סניטרית או
חשמלית ,שהיקף עבודתם לשנה בתחום המועצה
בלירות הוא —
50
עד 5000
100
למעלה מ־ 5000עד 000׳10
300
למעלה מ־ 10,000עד 20,000
800
למעלה מ־ 20,000עד 40,000
1000
למעלה מ־000׳ 40עד 100,000
2000״
למעלה מ־100,000

—

25

25

עד 5
 6עד 10
 11ומעלה

40
80
150

ב י ת מלאכה לנגרות המונע בכוח חשמל —
שאיננו מעסיק פועלים בשכר

25

המעסיק פועלים בשכר שמספרם —
40

עד 5
 6עד 10

80
150

 11ומעלה
בית מלאכה ל מ ס ג ר ו ת המונע בכוח חשמל —
שאיננו מעסיק פועלים בשכר
המעסיק
עד 5
 6עד 10
 11ומעלה

המם ,ב ל י ר ו ת

25

פועלים בשכר ש מ ס פ ר ם —
40
80
150

תחילה

.2

הוראות מעבר

הוראות סעיף  3לחוק העזר העיקרי לא יחולו על תשלום המם בשנת  1960/61והוא
.3
ישולם תוך שלושים יום מיום פרסום חוק עזר זה ברשומות.

השם

תחילתו של חוק עזר זה היא ביום ד׳ בניסן תש״ך ) 1באפריל .(1960

.4
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־הירדן )מס עסקים מקומי( )תיקון( ,תשב״א—

נתאשד.
ח׳ באדר תשכ״א ) 24בפברואר (1961

מ .ד ו ל ל
ראש המועצה האזורית עמק־הירדן

)תמ (84640

חיים משה
שר הפנים

שפירא

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ע ת ל י ת ב ד ב ר ש מ י ר ת הנקיון ו א י ס ו ר העישון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית עתלית חוק עזר זה:
ג

הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית עתלית!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לענין חוק עזר זה ז
״בית עינוג״ — מקום המשמש לצרכי עינוג 5
״עינוג״ — הצגות תיאטרון ,קונצרטים ,הצגות קולנוע ,אסיפות ,הרצאות וכיוצא באלה!
״מקום ציבורי״ — בית עינוג וכל מקום שנתאספו בו יותר מעשרים איש למטרה ציבורית,
למעט בית מגורים!
״בעל״ — לרבות אדם המנהל מקום ציבורי או המפקח עליו!
1

1192

ע״ר  ,1941תוס׳  1מם׳  ,1154עמ׳ .119
?וביו התקנות  ,1115כ״א באדר ת׳8כ״א9.8.1961 ,

״פסולת״ — אפר ובדלי סיגריות ,קופסאות ,קליפות ושאריות של גרעינים ,בטנים ,פירות,
נייר ,עטיפות מזון ,דברי מאכל ,וכיוצא באלה 5
״מפקח״ — אדם שנתמנה בכתב על ידי ראש המועצה למלא תפקיד של מפקח לצורך חוק
עזר זה.
.2

לא יעשן אדם בבית עינוג כשמתקיים בו עינוג לרבים.

.3

לא ימכור אדם ולא יפצח במקום ציבייי י י י ׳

.4

לא יזרוק אדם פסולת במקום ציבורי ולא ילכלכו.

ג

ע

ם

נ

א

ב ט נ י ם

י

ב י ו צ א 0

* יי״

י י ר עי י<
ס

ש

נרעינים?ו

7

ית

 .פיצוחם

חרייקת^ילת

בעל מקום ציבורי יקבע בו ,במקומות הנראים לעין ,מודעות מוארות ,ל
.5
זה ,שאת תכנן ,מספרן ,גדלן וצורתן יקבע ראש המועצה.

ע נ י ן ח ו

בעל מקום ציבורי או סדרן העובד בו או מפקח יתדה בכל אדם הנמצא ב א ו
.6
ועובר על הוראות סעיפים  3,2או .4

ק

ת ו

ע

מ

ז

ק

ד

ו ם

)א( המפקח רשאי בכל עת להיכנס ,ללא תשלום ,לכל מקום ציבורי ולעשות
.7
מעשה הדרוש לו כדי לברד אם קויימו הוראות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף
קטן )א(.
ב

1,

מודעות

חובת התראה

רשות כניסה

.8

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם מאה לירות.

ענשים

.9
1961״.

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעתלית)שמירה על הנקיון ואיסור העישון( ,תשכ״א—

השפ

מ .ז מ ל
ראש המועצה המקומית עתלית

נתאשר.
י״ט בשבט תשכ״א ) 5בפברואר (1961
)חמ (846102

ח י י ם משד .ש פ י ר א
שד הפנים

פקודת המועצות המקומיות. 1941 ,
חוק עזר לפרךס־חנה בדבר ה ד ב ר ת זבוב ים התיכון
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית פדדם־חנה חוק עזר זה:
ג

.1

בחוק עזר זה—

הגדרות

״בעל נכסים״ — אדם המקבל ,או הזכאי לקבל ,הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה אילו הנכסים
היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין כסוכן ,כנאמן או כבא־כוח ,בין שהוא הבעל
 ,הרשום של הנכסים ובין שאיננו הבעל הרשום ,ולרבות שוכר או שוכר משנה ששכר את
הנכסים לתקופה שלמעלה משלוש שנים i
״המועצה״ — המועצה המקומית פדדס־חנה ¡
1

ע״ר  ,1941ת ו ס ׳  1מפ׳  ,1154עמי .119

fííis/'Wb

סובץ התשנזי!
«'•
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באדר,9.3.1961
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תשכ״א'
נ ־ א ח ר ד ד ה

י ״ א ח

1

־

י י י י י

״מחזיק״ — אדם׳ המחזיק למעשה בנכסים כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר!
״נכסים״ — קרקע שבתחום המועצה ,בין תפוסה ובין פנויה ,בין ציבורית ובין פרטית»
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן ו
״הדברת זבוב ים התיכון״ — ריסוס נגד זבוב ים התיכון.
ח ו ב ״

ל ה ד ב י

י

,2

בעל נכסים או המחזיק בהם חייב להדביר את זבוב ים התיכון שבנכסיו.

זבוב ים

התיכון

^יידר!

ענשים

השם

1

ג*0

* » י » < י ד  :ו<»ז»י

»'?׳»11

דד.יד?זד,

מאת

ר5תר

אדם

שעבר

על

הוראות

 . .7העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנם עשרים לירות ,ואם עבר על
הוראות סעיף ) 3ג( והמועצה לא השתמשה בסמכויותיה לפי סעיף  4והיתה העבירה נמשכת,
דינו — קנס נוסף שתי לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי שנמסרה לו עליה הודעה
בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.
.8

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקדימה )הדברת זבוב ים התיכון( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
כ״ט בכסלו תשכ״א ) 18בדצמבר (1960

י .ד ו ז נ ב ו
ראש המועצה המקומית קדימה

)חט (7650100

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
ח ו ק עזר ל ק ר י ת ־ ג ת ב ד ב ר ב י ו ב וניקוז
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות , 1941 ,מתקינה המועצה
המקומית קרית־גת חוק עזר זה:
ג

הגירות

.1

בחוק עזר זה —

״ביב״ — לרבות תעלת שופכין ,חפירה ,צינורות ואביזרים המשמשים לבניית ביבים ז
״ביב פרטי״ — ביב המשמש נכס אחד בלבד!
״ביב ציבורי״ — ביב שאינו ביב פרטי!
״המועצה״  -המועצה המקומית קרית־גת!
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה ו
״נכסים״ — בנינים וקרקעות שבתחום המועצה ז
״הוצאות בניית ביב״ — לרבות ריבית המשתלמת על מילווה שקיבלה המועצה לתשלום
הוצאות הבניה וכן ריבית המשתלמת לקבלן בהתאם להסכם אתו בדבר אותה בניה,
בניכוי כל סכום שבו השתתפה הממשלה בהוצאות אלה ן
״בעל נכסים״ — אדם המקבל או הזכאי לקבל הכנסה מנכסים או שהיה מקבלה או היה
זכאי לקבלה אילו הנכסים היו נותנים הכנסה ,בין בזכותו הוא ובין'כסוכן כנאמן כבא
כוח ,בין שהוא הבעל הרשום של הנכסים ובין אם לאו ,בין שהוא מחזיק בהם למעשה
ובין אם לאו ז
״ניקוז״ — לרבות כל פעולה לסילוקם של עודפי מים או עודפי רטיבות שעל פני הקרקע
ושמתחת להם ולהנמכת מפלס מי תהום ,פרט לבארות ,וכן כל פעולה של ייבוש אדמות,
י י י ^ ח  .ה י ״ ־ י ז ר י מ ה של מי הגשמים ,מניעת חדירה של מי הביוב או הסדרתם ,מניעת

•)א( בהוצאות בנייתו של ביב ציבורי ושל ניקוז ישאו בעלי הנכסים שניתנה להם
.3
הודעה כאמור בסעיף  ,2לפי גודל השטח של הנכם שחביב׳ משמש אותו או לפי גודל השטח
המנוקז או השטח שהניקוז משמש אותו ,הכל לפי הענין.
)ב( עם סיום עבודת בניית הביב או הניקוז ,ימציא ראש המועצה ,לכל אחד מבעלי
הנכסים החייבים לשאת בהוצאות לפי סעיף ק ט ן ) א (  ,חשבון ההוצאות החלות עליו.
)ג( בעל נכסים שנמסר לו חשבון כאמור ,חייב לסלקו תוך ארבעה עשר יום מיום
מסירתו.
)ד( התחילה המועצה בבניית ביב ציבורי או בביצוע פעולות ניקוז לפני פרסום
חוק עזר זה ברשומות )להלן — יום הפרסום( ,רשאית היא להמשיך ולסיים את הבניה או
הביצוע כאמור ולגבות לפי חוק עזר זה מבעלי נכסים את שיעור דמי השתתפותם בהוצאות
עבודות שבוצעו לפני יום הפרסום ,תוך שנת הכספים שבה חל יום הפרסום.
)ה( על אף האמור בסעיף קטן )ג( ,רשאית המועצה לדרוש מכל אחד מבעלי
הנכסים החייבים בהוצאות הבניה של ביב ציבורי ,או בהוצאות הניקוז לפי סעיף זה ,לשלם
למועצה ,תוך חדשיים מיום הדרישה של חשבון ההוצאות ,סכום שלא יעלה על  75%אחוזים
&םכום ההוצאות המשוערות.

הוצאות
בנייתו ׳?8
ביב צ י ב ו ר י
ושל ניקוז

לא יבנה אדם ביב פרטי ולא יבצע פעולת ניקוז ,אלא לפי היתר בכתב מאת ראש
.4
המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.

טתז ה י ת ר
לבניית ביב
פרטי ולניקוז

.5

)א(

ראש המועצה רשאי לדרוש בהודעה בכתב מאת בעל הנכסים —
) (1לבנות בנכסיו ביב פרטי שיחובר לביב ציבורי!
) (2לשנות או לתקן ביב פרטי שבנכסיו ז
)(3

דרישה לבניית
ביב פרטי
ולניקוז

לבצע פעולות ניקוז בנכסיו.

ההודעה לפי סעיף קטן )א( תכלול את התנאים ואת הזמן לביצוע העבודה.

)ב(
)ג( בעל נכסים שקיבל הודעה כאמור ,חייב למלא אחריה.

)א( לא מילא בעל הנכסים אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף ) 5א( תוך הזמן
.6
המפורט בהודעה ,דשאי ראש המועצה לבצע את העבודה במקומו ולגבות את הוצאות
הביצוע מאותו בעל נכסים.
)ב( אדם שבנה ביב או ביצע פעולת ניקוז שלא לפי הוראות סעיף  4או בעל נכסים
שביצע עבודה מעבודות המפורטות בסעיף ) 5א( שלא לפי התנאים הכלולים בהודעה ,רשאי
דאש המועצה לבנות את הביב או לבצע את פעולת הניקוז ,.להרוס או לשנות מה שנבנה
או בוצע ,או לבצע את העבודות כהלכה ולגבות את ההוצאות מבעל הנכסים שבהם נבנה
הביב או בוצע הניקוז.

פ ט כ ו י ו ת ראש
המועצה

)א( ראש המועצה רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל נכס כדי לברר את ממלאים
.7
אחרי הודאות חוק עזר זה או כדי לבצע כל עבודה שראש המועצה דשאי לבצעה לפי הור
אות חוק עזר זה.
)ב( לא יפריע אדם לראש המועצה להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף ק ט ן ) א ( .

דשות כניסה

מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי האדם שאליו היא מכוונת,
.8
או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי אחד מבני
משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם ,או נשלחה בדואר במכתב
רשום הערוך אל אותו אדם לפי מענו במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים
לאחרונה ,או הוצגה במקום בולט על הנכס הנדון בהודעה ,או נתפרסמה באחד העתונים
היומיים הנפוצים בתחום המועצה.

מ ס י ר ת הודעות

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ׳׳א9.3.1961 ,
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העובר על הוראה מהוראות הסעיפים  5 ,4או ) 7ב(׳ דינו — קנם מאתיים וחמישים
.9
לידות ,ואם עבד על הוראות סעיף ) 5ג( וראש המועצה לא השתמש בסמכויותיו לפי סעיף
 6והיתד .העבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף עשרים לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה
אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או אחרי הרשעתו בדין.

ענשים
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לחוק עזר זה ייקרא ״.חוק עזר לקדית־גת )ביוב וניקוז( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
כ״ט בטבת תשכ״א ) 17בינואר (1961

ג .נ א ו ר
ראש המועצה המקומית קרית־גת

)חט (835008

חיים משה שפירא
שר הפנים

פקודת המועצות המקומיות1941 ,
חוק עזר לקרית־חרושת בדבר ביעור קוצים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  9לפקודת המועצות המקומיות׳  1941י ,מתקינה המועצה
המקומית קדית־חדושת חוק עזר זה:
הגדרות

בחוק עזר זה —
.1
״המועצה״ — המועצה המקומית קרית־חרושת ז
״ראש המועצה״ — לרבות אדם שהוסמך בכתב על ידי ראש המועצה לצורך חוק עזר זה.

ביעור ?וצים

לא יבעיר אדם קוצים ,עצים ,אשפה ,פסולת או חומר אחר ,בשדה או תחת כיפת
.2
השמים בשטח מגורים בנוי בתחום המועצה ,אלא על פי היתר בכתב מאת ראש המועצה.

ענשיט

.3

העובר על הוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס מאה לירות.

השם

.4

לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לקרית־חרושת )ביעוד קוצים( ,תשכ״א—1961״.

נתאשר.
י״ט בשבט תשכ״א ) 5בפברואר (1961

הל מוט ק ר ק ל י ס
ראש המועצה המקומית קדית־חרושת

)חט (85256

חיים משה שפירא•
שר הפנים

1

1198
המחיר  64א ג ו ר ו ת

ע״ר  ,1941תוס׳  1טס׳  ,1154עט׳ .119

קובץ התקנות  ,1115כ״א באדר תשכ״א9.8.1961 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

